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Plano de Atividades Domiciliares ADE 
      

 
 
Unidade Curricular: Fenômenos Mecânicos 
 
 
Professores: Ana Maria do Espírito Santo, 
Eudes Fileti, Thaciana Malaspina. 
  

 
Contatos: amesanto@unifesp.br, fileti@unifesp.br; 
thaciana.malaspina@unifesp.br 
  

 
Ano Letivo: 2021 
 

 
Semestre: 2º 

 
Carga horária total: 72h (18 SEMANAS DE AULA) 
 

Turmas: IA, IB, IC, ID, NA e NB 

Plataforma de acesso ao curso:  
 
Moodle: onde TODAS as atividades assíncronas, tais como vídeos conceituais, vídeo-aulas avaliações, 
informações e avisos gerais e fórum de discussão, estão disponibilizados e organizados. Plataforma 
PRINCIPAL da UC. 
  
Google Classroom: Plataforma para encontros síncronos, plantões de dúvidas e replicação dos 
principais avisos gerais. O código para acesso à UC será disponibilizado no Moodle. 
Objetivos (remoto): 
Geral:  

•  Incentivar o aluno a buscar uma autonomia através das atividades domiciliares; 
• Oferecer uma apresentação lógica e quantificada da mecânica, com ênfase na dinâmica e nas 

consequentes leis de conservação;  
• Possibilitar a compreensão de seu significado teórico e reconhecer seus fundamentos 

experimentais; 
• Ressaltar os conceitos fundamentais da mecânica e sua utilidade nos diversos ramos da 

ciência básica como química, engenharia e biologia; 
•  Desenvolver habilidades para manipular a matemática requerida para expressar os conceitos 

envolvidos. 
 
Específicos:  

• Entender a mecânica de forma integrada e visualizar um problema em diferentes perspectivas; 
• Descrever problemas mecânicos relacionados ao movimento e equilíbrio através do uso das 

leis da mecânica; 
• Relacionar os conceitos fundamentais da mecânica com aplicações em áreas adjacentes; 
• Empregar ferramentas básicas de cálculo diferencial e integral na resolução de problemas 

práticos; 
• Assimilar o significado teórico das leis e princípios de conservação e suas bases experimentais, 

concebendo a inter-relação entre teoria e experimento. 
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Conteúdo Programático e Cronograma   
Semana/ Conteúdo programático Atividades Carga horária 

MÓDULO 1 – Cinemática e Dinâmica do Movimento Translacional 

Semana 1 – 04 a 08/10 
 

• Apresentação da UC em ADE 
• Introdução ao curso 

 

Vídeos conceituais (ASN) 0,5 
Vídeo aula (ASN) 2,0 
Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Plantão de dúvidas – aula exercícios (SN) 1,0 

Semana 2 – 11 a 15/10 
 

• Sistema de Medidas 
  

Vídeos conceituais (ASN) 0,5 
Vídeo aula (ASN) 2,0 
Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Semana 3 – 18 a 21/10 
• Semana de Ciência e Tecnologia 

Aulas suspensas (alunos) e participação no 
evento como colaborador em atividades 
(docentes) 

4,0 

Semana 4 – 25 a 29/10 
 Vetores 

• Vetores e soma vetorial 
• Propriedades de vetores  
• Produto escalar de vetores - definição 
• Propriedades do produto escalar   
• Produto vetorial de vetores - definição 
• Aplicação do produto vetorial 

Vídeos conceituais (ASN) 0,5 
Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

1,0 

Semana 5 – 01 a 05/11 
Cinemática 

• Posição e deslocamento 
• Velocidade média 
• Interpretação geométrica da velocidade 

média 
• Velocidade instantânea 
• Interpretação geométrica da velocidade 

instantânea 
• Aceleração média e aceleração 

instantânea 
• Equações da cinemática 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 
Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Semana 6 – 08 a 12/11 
• Queda livre - definição e equações 
• obtenção por integração das equações 

de movimento com aceleração 
constante 

•  movimento com aceleração variável – 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 
Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 
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dedução das equações de movimento 
Semana 7 – 15 a 19/11 

• aceleração instantânea e média, em 2 
ou 3 dimensões 

• cálculo das acelerações instantânea e 
média 

• componentes radial e tangencial do 
vetor aceleração   

• movimento de projétil  
o alcance e altura máximos  
o alturas inicial e final diferentes  

• movimento circular uniforme 
• velocidade relativa em uma dimensão 
• velocidade relativa em mais dimensões 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 

Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Semana 8 – 22 a 26/11 
Dinâmica 

• Força 
• Soma das forças  
• Diagrama de corpo livre (DCL) 
• Primeira lei de Newton  
• Referencial Inercial 
• Segunda lei de Newton 
• Terceira lei de Newton 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 
Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Semana 9 – 29/11 a 03/12 
Aplicações das Leis de Newton  

• Equilíbrio estático 
• Dinâmica do movimento  
• Força de atrito 
• Movimento circular 

Vídeos conceituais (ASN) 0,5 
Vídeo aula (ASN) 1,0 
Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Plantão de dúvidas – aula exercícios (SN) 1,0 
Avaliação Dissertativa – módulo 1 (ASN) 1,0 

MÓDULO 2 – Energética do Movimento Translacional 
Semana 10 – 06 a 10/12 
Trabalho e Energia Cinética 

• Trabalho de uma Força Constante 
• Energia Cinética e Teorema Trabalho-

Energia 
• Trabalho de uma força variável 

(elástica) 
• Trabalho ao longo de uma linha curva 
• Potência 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 
Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Semana 11 – 13 a 17/12 
Conservação da Energia 

• Energia Potencial   
• Energia Potencial Gravitacional e 

Conservação da energia 
• Trabalho ao longo de uma linha curva 
• Energia Potencial Elástica 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 
Vídeo aula (ASN) 2,5 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 
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• Energia Potencial Total - Elástica + 
Gravitacional 

• Equação GERAL da Conservação da 
Energia Mecânica Total 

• Forças Conservativas 
• Relação entre a Força e a Energia 

Potencial (1D e 3D) 
• Diagramas de Energia Potencial 

Semana 12 – 20 a 22/12 + 03 a 07/01/22 
Conservação do Momento Linear 

• Momento Linear 
• Teorema Impulso-Momento Linear 
• Impulso - definição e análise gráfica 
• Enunciado da conservação do 

Momento Linear 
• Colisões Inelásticas 
• Colisões Elásticas 
• Colisões em termos da velocidade 

relativa 
• Centro de massa (definição e dinâmica) 

Vídeos conceituais (ASN) 0,5 
Vídeo aula (ASN) 1,0 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 
 

Plantão de dúvidas – aula exercícios (SN) 1,0 

Avaliação Dissertativa – módulo 2 (ASN) 1,0 

MÓDULO 3 – Cinemática, Dinâmica Energética do Movimento Rotacional 
Semana 13 – 10 a 14/01/22 
Cinemática Rotacional 

• Posição, direção e sentido da 
velocidade angular 

• Aceleração angular 
• Equações da cinemática rotacional 
• Relações entre Cinemáticas Linear e 

Rotacional 
• Energia na Rotação  
• Centro de Massa 
• Movimento de um corpo rígido 
• Energia potencial para massas 

distribuídas 

Vídeos conceituais (ASN) 1,5 

Vídeo aula (ASN) 2,0 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 
 

Semana 14 – 17 a 21/01/22 
Momento de Inércia 

• Teorema dos Eixos Paralelos 
• Momento de Inércia por integração 

Vídeos conceituais (ASN) 1,5 

Vídeo aula (ASN) 2,0 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 
 

Semana 15 – 24 a 28/01/22 
 

• Grandezas na Rotação 
• Torque  
• Segunda lei de Newton para rotação 
• Rotação em torno de um eixo móvel  
• Rolamento e sua dinâmica 

Vídeos conceituais (ASN) 1,5 

Vídeo aula (ASN) 2,0 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 
 

Semana 16 – 31/01 a 04/02/22 
• Trabalho na rotação 

Vídeos conceituais (ASN) 1,0 
Vídeo aula (ASN) 1,5 
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• Teorema Trabalho Energia Cinética 
• Potência 
• Momento angular de um corpo rígido 
• Conservação do Momento Angular 

Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Plantão de dúvidas – aula exercícios (SN) 1,0 

Semana 17 – 07 a 11/02/22 
Equilíbrio Estático   

• Condições de equilíbrio 
• Centro de Gravidade 

 

Vídeos conceituais (ASN) 0,5 
Vídeo aula (ASN) 1,5 
Atividades sobre os vídeos conceituais 
(resposta direta) e sobre o conteúdo das vídeo-
aulas (múltipla escolha) (ASN) 

0,5 

Plantão de dúvidas – aula exercícios (SN) 0,5 
Avaliação Dissertativa – módulo 3 (ASN) 1,0 

Semana 18 – 14 e 15/02/22 
• Reposição das atividades perdidas e 

atividades bônus 
• Fechamento do curso 

Correção das atividades extra e bônus e 
preenchimento da pasta verde 4,0 

 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
Vídeo de apresentação (síncrono e assíncrono) 
Postado na 1a semana do curso para explicar aos alunos a formatação do curso, das atividades síncronas e 
assíncronas, da importância dos fóruns e dos formatos e modalidades de avaliação.  
 
Também será realizado um encontro síncrono com o mesmo conteúdo deste vídeo na modalidade síncrona em 
cada um dos horários de cada uma das turmas. 
 
Vídeos-Conceituais - Assíncrono 
O curso será totalmente online. A cada novo tópico uma série de curtos vídeos conceituais (sem nenhuma 
matemática) é apresentada para levar o aluno a compreensão profunda dos fenômenos físicos que serão 
discutidos no tópico. Cada vídeo-conceitual terá uma pergunta relacionada ao vídeo, de forma que o próprio vídeo-
conceitual será também uma forma avaliativa. Os vídeos conceituais podem ser acessados durante a semana do 
tópico em estudo e as atividades estarão disponíveis somente nesta semana, no modelo assíncrono. 
 
Vídeo-aulas – Síncrono e Assíncrono 
A seguir uma aula expositiva, gravada, será apresentada para introduzir o formalismo matemático necessário para 
operacionalizar os conceitos expostos. Esta vídeo-aula também conterá resolução de exercícios. 
 
Para fixação de ideias será realizada ao final de cada tópico, uma avaliação objetiva (teste de múltipla escolha - 
quizz) assíncrono que deverá ser acessado e respondido por um período de 24h ao final da semana em questão. 
  
No final de cada módulo, uma avaliação dissertativa (assíncrona) com questões discursivas onde desenvolvimento 
matemático ou explicação de um fenômeno serão exigidos. Estas avaliações terão duração de 48 horas e estarão 
disponíveis ao final de cada módulo. 
 
Plantão de dúvidas - Síncrono 
Serão realizados, ao longo do curso, alguns encontros síncronos com o objetivo de sanar as dúvidas dos alunos 
sobre conceitos e resolução de exercícios previamente trabalhados pelos mesmos. Os plantões, prioritariamente, 
respeitarão os dias e horários das aulas do curso. 
 
Fóruns de discussão - Assíncrono 
No fórum os alunos poderão colocar suas dúvidas, solicitar e compartilhar informações entre eles ou 
direcionadas aos professores. Também poderão acionar os professores via e-mail ou mensagens, caso 
necessário, a qualquer momento do curso. 
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Metodologia de Avaliação (estratégias para atingir conceitos “cumprido” ou “não cumprido”):  
 
Segundo a portaria da ProGrad no. 1109/2021, a avaliação de todas as UCs realizadas em ADE se dará pelo 
cumprimento dos objetivos e atividades propostas como CUMPRIDO ou NÃO CUMPRIDO.  
 
Assim, para CUMPRIR as atividades e objetivos propostos no curso, o aluno deverá atingir a nota igual ou 
superior a 6,0 (seis) como definido abaixo: 
 
A nota do curso é definida como a média ponderada das atividades do curso: vídeos conceituais, avaliações 
objetivas – quizz e avaliações dissertativas pela seguinte expressão: 

 
Nota = 0.3 NVC + 0.3 AO + 0.4 AD; 

 
Onde, NVC é a média aritmética obtida sobre todas as atividades envolvendo os vídeos conceituais; AO é a 
média aritmética obtida sobre todas as avaliações objetivas; e AD é a média aritmética obtida sobre todas as 
avaliações dissertativas. 

Bibliografia básica e complementar para uso remoto: 
 

1. Walker, J.; Resnick, R.; Halliday, D.  Fundamentos de Física. Vol. 1 - Ed. 8ª (Disponível em minha 
biblioteca) 

2. Paul A. Tipler & Gene Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 1 - Ed. 6ª (Disponível em minha 
biblioteca) 

3. Young & Freedman, Sears & Zemansky, Física I, Vol. 1 - Ed. 12a. 
4. H. Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica – Mecânica, vol. 1, 4a. Ed., Editora Edgard Blücher 
5. Raymond A. Serway e John W. Jewett, Jr., Principios de Física, v.1, Editora Thonsom 
6. R. Feynman, Lectures on Physics, v.1, Addison Wesley 

 
 


